अॅग्रोभेट अॅडलामझयी फुरेटीन

ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला, ऐएभएपमु,

कृऴी शलाभानळास्त्र वलबाग

कृऴी भशाषलद्मारम, ऩण
ु े ४११ ००५

पोन : ०२०-२५५३८००९

ई-भेर : amfupune@gmail.com

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. २४/०५/२०२२

जजल्शा : जऱगाल

शलाभान अंदाज :
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज

शलाभान घटक

(२४/०५/२०२२

हदनांक

)

ऩाऊव (मभभी)

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

कभार ताऩभान (अं वे.)

41

42

42

41

41

28
3
63
24
24
292

27
2
60
23
23
292

26
1
62
22
24
292

27
1
65
23
28
292

27
2
61
24
29
291

ककभान ताऩभान

.
(अं.वे.)

ढग जथथती (आकाळ)
वकाऱची वाऩेष आर्द्र ता (%)
दऩ
ु ायची वाऩेष आर्द्र ता (%)
लाऱ्माचा

लेग (ककभी/ताव)

लाऱ्माची हदळा (अंळ)

ऩीक

ते २८/०५/२०२२

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा

ऩीक अलथथा

शलाभान वायाांळ/ इळाया
वलस्त्तारयत श्रेणी
अांदाज (ईआयएपएव)

कृषऴ षलऴमक वल्रा

बायतीम शलाभान खात्माच्मा प्रादे शळक शलाभान केंद्र , भुांफई माांच्मा अांदाजानुवाय जजल्ह्मात

ददनाांक

२४ ते २८ भे, २०२२ दयम्मान शलाभान कोयडे ल उष्ण याशण्माची ळक्मता आशे .

वलस्त्तारयत श्रेणी अांदाजानुवाय ( ईआयएपएव) भध्म भशायाष्र वलबागात (धुऱे, नांदयु फाय, जऱगाल,

नाशळक, अशभदनगय, ऩण
ु े, वाताया, वाांगरी, वोराऩयू , कोल्हशाऩयू ) ददनाांक २९ भे, २०२२ ते ०४ जन
ू ,
२०२२ दयम्मान

 ऩालवाचे प्रभाण वयावयी ऩेषा जास्त्त याशण्माची ळक्मता आशे .
 कभार ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशण्माची ळक्मता आशे .
 ककभान ताऩभान वयावयी इतके याशण्माची ळक्मता आशे .

वाभान्म वल्हरा



वाठवलरेल्हमा

धान्मातीर ककडीचा प्रादब
ु ााल भुख्मत्लेकरून त्मात अवरेल्हमा ओराव्माच्मा

प्रभाणालय अलरांफून अवतो. वाठलणीवाठी धान्मातीर ओराला १०% ऩेषा कभी याशीर अळी
काऱजी घ्माली. त्मावाठी

काढणी केरेरी यब्फी ज्लायी, गशू, शयबया ई. धान्म उन्शात चाांगरे
लाऱलालीत ल वुयक्षषत स्त्थऱी वाठलणूक कयाली.


ळेतकयी फाांधलाांनी आऩल्हमा वऩकाचे कीड ल योगावांदबाात ननमशभत वलेषण करून जय प्रादब
ु ााल
आर्थाक नुकवान ऩातऱीच्मा लय अवल्हमाव वलवलध मोग्म त्मा उऩाममोजना कयाव्मात.



ळेतकयी फांधूनी

शलाभान अांदाजालय आधारयत कृऴी वल्हरा ल शलाभानचा ऩूलाानुभाना

भेघदत
ु भोफाईर अॅऩचा लाऩय कयाला.


तवेच ळेतकयी फांधूनी भेघगजाना ल
कयाला.



कयीता

वलजेचा ऩूलाानुभाना कयीता दाशभनी भोफाईर अॅऩचा लाऩय

एक लऴााचे आतीर नलीन रागलड केरेल्हमा पऱवऩकाांचे (करभे/

योऩे) कडक उन्शाऩावून

वांयषणावाठी वालरी कयाली

तवेच फाष्ऩीबलनाचा लेग लाढरेरा आशे त्माभऱ
ु े जशभनीतीर

ओराला कभी शोऊ नमे म्शणून पऱझाडाांच्मा आऱमाां भध्मे लाऱरेरी ऩाने, काड्मा, लाऱरेरे
ऩाचट इ. चे आच्छादन कयाले.


वध्माच्मा ताऩभानातीर लाढ ल कोयडे शलाभान रषात घेता उबी वऩके, बाजीऩारा ल पऱफागाांना
स्त्थाननक ऩरयजस्त्थती, जशभनीची खोरी, जशभनीचा प्रकाय, आलश्मकता ल उऩरब्धतेनुवाय शरके ल
लायां लाय ऩाणी वकाऱी ककला वांध्माकाऱी द्माले. आलश्मक तेथे दोन ऩाण्माच्मा ऩाऱीतीर अांतय
कभी कयाले.


नवलन
पऱफाग
रागलड
फागामती
काऩव
ू

ऊव

बुईभूग

भळागतीची काभे वुरु कयालीत. तवेच फाांध फांददस्त्ती करुन घ्माली.

रागलड ऩल
ू ा
तमायी

ऩूला तमायी ल
ऩेयणी

लाढीची
अलस्त्था
ऩक्लता ते
काढणी
अलस्त्था

शभयची

टोभॅटो

खयीऩ शां गाभाच्मा ऩुलत
ा मायीवाठी जशभनीची नाांगयट करुन जशभन उन्शात ताऩू द्माली.

वऩक लाढीची
अलस्त्था
पऱ धायण
अलस्त्था

नवलन पऱफाग रागलड कयण्मावाठी पऱवऩकाांच्मा शळपायव अांतयानव
ु ाय
खोदन
ु तमाय कयालेत

ऩुला

१x१x१ शभ. चे

खड्डे

जेणेकरून खड्माच्मा आतीर फाजव
ू ल उकयरेल्हमा भातीव ऊन रागन
ू

ननवगातः ककडीांचे ननमांरण शोईर.

ऩेयणीऩूली प्रती ककरो बफमाण्माव २५ ग्रॅभ अॅझोटोफॅक्टय ककां ला अॅझोजस्त्ऩयीरभ आणण २५ ग्रॅभ स्त्पुयद
वलयघऱवलणाये जीलाणू तवेच ५ ग्रॅभ रामकोडभााची फीजप्रकिमा करून वऱ्मा ओरालून ऩेयणी कयाली.
ळेतात शभर ककडीांचे वांलधान शोण्माच्मा दृष्टीने ळेताच्मा चशू फाजन
ू े तवेच काऩवाच्मा दय दशा
ओऱीनांतय एक आड एक भका ल चलऱी मावायखी वाऩऱा वऩके रालालीत.

शुभणीचा प्रादब
ु ााल टाऱण्मावाठी यारीच्मा लेऱी वाभुदानमकरयत्मा कडूननांफ, फोय, फाबूऱ मा झाडाांलय
जभा शोणाये शुभणीचे बुांगेये गोऱा करून यॉकेर शभर्श्रत ऩाण्मात टाकून त्माांचा नाळ कयाला. ऊव
वऩकावाठी

दठफक शवांचन

ऩाणी व्मलस्त्थाऩन

ऩद्धतीचा अलरांफ

कयाला. ऩाचट

आच्छादनाचा

लाऩय करून वयी आड वयीतून ऩाणी द्माले.
काढणी मोग्म ऩक्लतेरा ऩाने वऩलऱी ऩडू रागल्हमानांतय ल ळेंगाच्मा टयपराची आतीर फाजू काऱी
ददवू रागल्हमालय कयाली. काढणी नांतय वऩक चाांगरे लऱलून वुयक्षषत दठकाणी वाठलणूक कयाली.

उष्ण ल जास्त्त ताऩभानाभुऱे पुरगऱीचे प्रभाण कभी करून पऱधायणा लाढवलण्मावाठी वांजीलकाची
ल वूक्ष्भ अन्नद्रव्माची पलायणी कयाली.

टोभॅटो लयीर पऱे ऩोखयणायी अऱी – शी अऱी प्रथभ ऩाने खाते ल नांतय दशयली ककां ला वऩकरेरी पऱे
ऩोखरून आत शळयते ल गय खाते मा ककडीच्मा ननमांरणावाठी जक्लनॉरपॉव २५

% ईवी २० शभरी

ककां ला नोव्शॅरीयॉन १० % ईवी १५ शभरी ककां ला क्रोयॅ नरॅ नीप्रोर १८.५ % एव.वी ३ शभरी प्रती १०
शरटय ऩाण्मात शभवऱून ८ ते १० ददलवाांच्मा अांतयाने २-३ पलायण्मा कयाव्मात.

पऱधायण,
आांफा

केऱी

पऱ लाढीची
अलस्त्था

नलीन रागलड केरेल्हमा आांफा करभाांना लाऱ्माऩावून वांयषणावाठी काठीचा आधाय द्माला.

पऱभाळीच्मा ननमांरणावाठी शभर्थर मुजेनॉर मुक्त यषक वाऩऱे फागेभध्मे एकयी ८-१० माप्रभाणे
रालालेत. ऩक्ल झारेल्हमा आांब्माची काढणी ळक्मतो वकाऱी दशाऩल
ु ी ककां ला दऩ
ु ायी ४ नांतय कयाली
तवेच आांफा पऱाांची लाशतुक ळक्मतो वांध्य़ाकाऱी कयाली.
वुयक्षषत दठकाणी वऩकण्मावाठी ठे लाले.

तमाय झारेरी आांब्माची पऱे काढून

लाढते ताऩभान रक्ष्मात घेता फागेव मोग्म प्रभाणात ऩाणीऩुयलठा कयाला. फागेत केऱी लाफ्माच्मा.
भधल्हमाज

जागेत केऱी ऩाने, जन
ु ा गव्शाचा बव
ु , ा उवाचे ऩाचट, वोमाफीन बव
ु ा,

गलत, ऩाराऩाचोऱा

माांचा लाऩय करून वेंदद्रम आच्छाऩदन कयाले. केऱीच्मा फुांध्माजलऱ लाढणायी वऩल्हरे ननमशभत काऩालीत
तवेच केऱीलयीर जुनी लाऱरेरी ल योगट ऩाने काऩून फाग स्त्लच्छ ठे लाली. केऱीच्मा घडाचे

उन्शाऩावून वांयषण कयण्मावाठी केऱीच्मा लाऱरेल्हमा ऩानाांची ऩें डी करून घड ल घडाचा दाांडा

झाकाला. केऱी फागेत काकडी, बोऩऱा, कशरांगड, खयफूज तवेच शभयची, लाांगी मावायखी वऩके घेणे
कटाषाने टाऱाले.
जनालयाांचे

जांताच्मा ल वलवलध आजायाच्मा

ननमांरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जांतनाळक

ल रवी

व्मलस्त्थाऩन

जनालयाांना ऩाजाले/ टोचन
ू घ्माले. राऱखयु कत, पऱ्मा ल घटवऩा मा योगाांच्मा एकबरत योग प्रनतफांधक
रवी टोचून घ्माव्मात. जनालयाांचा गोठा थांड जागी ककां ला झाडाखारी फाांधाला. गोठ्माच्मा छऩयालय
गलत, ऩारा, ऩाचोऱा, नायऱाच्मा झालळ्मा टाकून ऩाणी शळांऩडाले त्माभुऱे गोठा

थांड याशतो.

उन्शाळ्माभध्मे जनालयाांना ३-४ लेऱा थांड ल स्त्लच्छ ऩाणी ऩाजाले.

*हटऩ : ळेतकयीफंधन
ू ी षऩकालय ककटकनाळकाची, फयु ळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली.
थरोत :

१) शलाभान ऩूलाानुभान : प्रादे शळक शलाभान ऩूलाानुभान केंद्र, भुांफई.
२) भागीर शलाभान :

-

दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.
दद.

:

२४.०५.२०२२

थलाषयीत

प्रभुख अन्लेऴक, ग्राकृभौवे, ऐएभएपमु, ऩुणे तथा

प्रभुख, कृषऴ शलाभानळाथर षलबाग, कृ.भ.षल., ऩुणे

